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Brandweerliften 

Wet- en regelgeving 
NEN-EN 13015 nl  Onderhoud van liften en roltrappen - Regels voor 

onderhoudsinstructies 

NEN-EN 81-20 en  Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie van liften - 
Liften voor het vervoer van personen en goederen - Deel 20: 
Personenliften en personen-goederenliften 

NEN-EN 81-72 en  Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie van liften - 
Speciale toepassingen voor personen- en personen-goederenliften - 
Deel 72: Brandweerliften 

Bouwbesluit 2012 

Warenwetbesluit liften 

Machinerichtlijn 42/EG 

Richtlijn liften 2014/33/EU 

 

Toelichting 
Een brandweerlift is een “normale” lift die bij een brand of een calamiteit gebruikt moet 
kunnen worden, bijvoorbeeld voor de aanvoer van brandbestrijdingsmiddelen en het afvoeren 
van gewonden en andere minder zelfredzame personen. Dit kan ook een gewone personenlift 
zijn die voldoet aan de eisen van een brandweerlift. Als voornaamste eis geldt dat een 
brandweerlift moet uitkomen in een rookvrije verkeersruimte (ingericht als rook-
compartiment). 

Als een lift is aangemerkt als brandweerlift, dan moet de brandweer er op kunnen vertrouwen 
dat deze lift geschikt is om bij brand materieel en manschappen veilig te vervoeren. 

 

Voorschriften 
Een bouwwerk moet zodanig zijn ontworpen dat personen kunnen worden gered en een brand 
kan worden bestreden. Het Bouwbesluit 2012 schrijft voor wanneer en bij welk gebruik een 
brandweerlift verplicht is, bijvoorbeeld bij hoogbouw waarvan de hoogste vloer van een 
verblijfsgebied hoger ligt dan 20 m boven maaiveldniveau.  

Artikel 6.35 van het Bouwbesluit geeft aan dat een bouwwerk zodanig bereikbaar moet zijn 
voor hulpverleningsdiensten, dat tijdig bluswerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en 
hulpverlening kan worden geboden.  

Als een lift is aangemerkt als brandweerlift dan moet de brandweer er, omwille van 
veiligheid, op kunnen vertrouwen dat deze lift volgens de eisen functioneert.  

Een brandweerlift moet op adequate wijze worden gecontroleerd, beheerd en onderhouden. 
Dit zal in het algemeen betekenen dat elke brandweerlift eens per 18 maanden een 
specifieke controle- en onderhoudsbeurt moet krijgen. Als dit niet adequaat gebeurt, dan zal 
de brandweer de lift niet meer als brandweerlift willen gebruiken. Opgemerkt wordt dat het 
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ontbreken van een voorgeschreven brandweerlift, bijvoorbeeld omdat de brandweer de lift 
niet meer als brandweerlift wil gebruiken, er toe kan leiden dat beperkingen aan het gebruik 
van het bouwwerk worden gesteld.  

Het Warenwetbesluit Liften ziet niet toe op specifieke veiligheidsaspecten die voor een 
brandweerlift gelden, zoals schachtventilatie. Daarom zal daar bij een controle of 
onderhoudsbeurt speciaal op gelet moeten worden. 

Indien de brandweerlift niet meer voldoet aan de voorschriften, mag de lift niet worden 
aangemerkt als brandweerlift. Een brandweerlift moet voldoen aan en worden gekeurd 
volgens NEN-EN 81-72.  

 

Het komt regelmatig voor dat er een vraag wordt gesteld inzake het voorzien van kabels van 
PV-installaties door het gebouw, waarbij gebruik wordt gemaakt van de liftschacht(en). 
Warenwetbesluit liften schrijft duidelijk voor dat kabels door de liftschacht die niet 
noodzakelijk zijn voor de veiligheid of de werking van de lift niet toegestaan zijn. Er dient 
voorkomen te worden dat mensen die daar niet toe bevoegd zijn, de liftschacht betreden 
voor aanpassingen of reparaties. 

 

Indien een deel van de liftschacht veilig afgescheiden kan worden t.b.v. het plaatsen van 
deze kabels, afgescheiden blijft en dusdanig gesloten is dat werkzaamheden binnen dit 
afgescheiden deel uitgevoerd kunnen worden, dan is dit wel toegestaan. Het betreft dan 
echter een afgesloten geheel ten opzichte van de liftschacht. Een afgescheiden deel dat 
gezien wordt als een leidingkoker. Het mag redelijkerwijs niet meer mogelijk zijn om de 
binnenzijde van deze leidingkoker vanuit de liftschacht te bereiken en vice versa. Ook indien 
er kabels vervangen of bijgetrokken moeten worden, dient dit van buiten de liftschacht te 
moeten kunnen gebeuren. 

 

Naleving voorschriften  
Onderhoud en controle door ter zake deskundige, volgens NEN-EN 13015. De Europese 
Richtlijn 2014/33/EU vermelden de fundamentele veiligheidseisen. Waar het gaat om 
onderhoud van liften en roltrappen onder de richtlijnen geeft de norm NEN-EN 13015 nadere 
uitleg. Deze norm geeft aan op welke manier onderhoud adequaat en veilig georganiseerd kan 
worden. Het is belangrijk als eigenaar van de liftinstallatie om te weten of de 
onderhoudsfirma conform deze norm onderhoud uitvoert. 

De norm NEN-EN 13015 beschrijft een aantal specifieke taken voor de eigenaar, dit zijn onder 
andere de volgende punten: 

• Het kiezen van een onderhoudsfirma die zich conformeert aan deze norm. 

• Het zich conformeren aan de nationale wet- en regelgeving. 

• Het laten uitvoeren van planmatig onderhoud. 

• Het zorgen voor een goede spreek-/luisterverbinding. 
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• Het uitschakelen van de lift bij calamiteiten en het waarschuwen van de 
onderhoudsfirma. 

• Het uitschakelen van de lift bij een defect aan de spreek-/luisterverbinding. 

• Zorgdragen voor een veilige bereikbaarheid van de lift en de machinekamer en zo nodig 
hiertoe een instructie opstellen voor de monteur. 

• Melding maken aan de onderhoudsfirma van onder andere wijzigingen van het gebruik 
van het gebouw of de lift, maar ook van ongevallen. 

• Het voor bevoegde personen beschikbaar hebben van sleutels van de machinekamer, de 
schijvenruimte en de noodluiken. 

• Het zichtbaar aanbrengen bij de lift van naam en telefoonnummer van de 
onderhoudsfirma. 

• Het zorgen voor een goede bereikbaarheid en een veilige toegang voor het bevrijden 
van opgesloten passagiers. 

 

Ten aanzien van branddetectie is het zaak om de liftmachinekamer van de brandweerlift uit 
te rusten met automatische branddetectie cf. NEN 2535. Deze detectie dient in de 
liftmachinekamer geprogrammeerd te zijn als een aparte detectiezone, welke ook dusdanig 
op het brandweerpaneel of de brandmeldinstallatie te herleiden is. Ook de elektrische 
voeding van deze lift dient cf. eisen aangelegd te zijn (o.a. bereikbaar op de begane grond), 
anders dan die van normale personenliften. 

 

Vervolgkeuring van veiligheid van installatie en voorzieningen door bevoegde instantie (o.a. 
Liftinstituut, Veturo, TUV, of anderszins). Frequentie van vervolgkeuring: eerste keer na 
uiterlijk 12 maanden en vervolgens iedere keer na uiterlijk 18 maanden. Brandweerliften 
moeten worden gekeurd onder de norm NEN-EN 81-72. Bij de keuring wordt gekeken naar 
specifieke veiligheidseisen voor dit type lift. Op het keuringsrapport en het liftcertificaat 
moet dan ook specifiek worden verwezen naar deze norm. Wanneer een brandweerlift wordt 
afgekeurd, dient de keuringsinstantie een duidelijk kenmerk van afkeuring aan te brengen bij 
de brandweerschakelaar. Zo is in één oogopslag zichtbaar of een lift wel of niet geschikt is 
voor gebruik als brandweerlift. 

Liften dienen vóór de ingebruikneming en na elke reparatie of wijziging door een NL- 
conformiteitsbeoordelingsinstantie te worden gekeurd. 

Onderhoud van de brandweerlift is geregeld in artikel 1.16 van het Bouwbesluit 2012 
zorgplicht. Hierin wordt aangegeven dat een brandweerlift adequaat moet worden 
onderhouden. Ook vanuit het ‘Warenwetbesluit liften’ wordt onderhoud vereist. De 
frequentie van het onderhoud is afhankelijk van een aantal factoren, zoals intensiteit van het 
gebruik, de omgeving, risico’s, enz. Er geldt dan ook een minimale frequentie van onderhoud 
van ten minste eenmaal per jaar.  
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Liftinstituut heeft in Q2 2020 voor het eerst een digitaal liftboek goedgekeurd. Dit betreft 
een specifieke online applicatie, momenteel slechts door één bedrijf ter beschikking gesteld 
en akkoord bevonden. Op termijn zullen er ongetwijfeld meer bedrijven en applicaties gaan 
volgen. Het streven om ook het liftboek te digitaliseren is een voldongen feit geworden. 

 

Zo nu en dan zijn er vragen over de aanwezigheid van spreek-/luisterverbindingen in 
personenliften. De aanwezigheid hiervan hangt af van het bouwjaar van de lift. Daarnaast 
heeft grootleverancier van deze verbindingen, KPN, de ISDN verbinding uit bedrijf genomen, 
waarop bepaalde liftinstallaties aangepast moesten worden. Om nog eens duidelijk te maken 
wanneer een dergelijke verbinding verplicht is geworden en volgens welke norm, hieronder 
een kort overzicht van het Liftinstituut: 

 

- ‘Oude’ liftinstallaties van vóór 1986 voldoen aan NEN 1081 en hoeven alleen een alarmbel 
te hebben. Noodstroom is niet verplicht. 

- Liftinstallaties, gebouwd tussen 1986 en 1998, moeten voldoen aan EN 81 van 1986. Deze 
installaties mogen een alarmbel hebben of een spreek- luisterverbinding. Beide 
voorzieningen moeten zijn uitgerust met een noodstroombron. 

- Liftinstallaties, gebouwd vanaf 1998, moeten voldoen aan nieuwere versies van EN 81. 
Deze normen vermelden alle dat de lift moet zijn voorzien van een spreek-
luisterverbinding die is uitgerust met een noodstroomvoorziening. 

- Liftinstallaties, opgeleverd na 1 september 2017, moeten voldoen aan NEN-EN 81-20. Deze 
norm vermeldt dat een spreek- luisterverbinding moet voldoen aan EN 81-28:2003. Een van 
de eisen uit deze norm is dat er een automatische lijntest aanwezig moet zijn. 

 

Documenten 
- Uniek logboek per installatie (liftboek). 

- Eerste inspectie rapport. 

- Onderhouds- en controlerapport per uitgevoerde onderhoudsbeurt. 

- Keuringsrapport (NEN-EN 81-72). 

- Certificaat van goedkeuring (NEN-EN 81-72). 

- Keuringssticker aangebracht in liftcabine. 

 

Opmerkingen 
Adviezen en constateringen uit onderhouds- en keuringsrapporten dienen inhoudelijk 
beoordeeld en, waar nodig, opgevolgd te worden. 

Het keuringsrapport en het certificaat van goedkeuring worden afgegeven door een bevoegde 
instantie die voldoet aan de bepalingen certificatieschema WSCS-liften gebruiksfase; 2012, 
versie 01. 


